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INFORMOJ  je la 5a de marto 2013 
 
Nos projets :  
• Journée « Fleurs de printemps dans la Vallée de la Creuse», avec Marie Hélène, d'Indre Nature, le 14 

avril à partir de 9H45 
 

• Rencontre « Abeilles », à Saint Gaultier, début mai 
 

• Stage « Moulin des apprentis de Piot à Chéniers (23) », avec ESPERANTO-LIMOUSIN, les 25 et 26 
mai 

 
Nous avons reçu :  
• de Esperanto 44 : stage le 10 mars à Saint-Aignan de Grandlieu, de 10h à 17h 
http://esperanto44.wordpress.com 
 

• de Esperanto-Tours : ECHANGES CULTURELS CITOYENS PAR L’ESPERANTO  
entre deux villes européennes jumelles depuis 1999 : BRASOV (Roumanie) et TOURS (France), 
le mardi 30 avril 2013 à 18h à la MAISON DE L’EUROPE 97bis Boulevard Jean Royer  37000 TOURS Entrée 
libre et gratuite. http://eomikelo.free.fr 
 

• de Francis BERNARD pour Esperanto-Info <<esperantoinfo@free.fr> 
La revue ESPERANTO-info numéro 100 est chez l'imprimeur.    http://www.esperantoinfo.info 
 

• de Claude Nourmont : Bouresse survojas al Artigues!  
Profitu je bela turisma semajno en Alt-Puatuo en la semajno ĵus antaŭ la IFE-UFE kongreso. Ĝin organizas la 
kulturcentro Kvinpetalo. De la 29a de aprilo ĝis la 3a de majo,  vi povos malkovri la regionon Alt-Puatuon, ĝian 
historion kaj ĝian naturon. Gvidos : Catherine Kremer kaj Brian Moon. Kvinpetalo troviĝas en regiono riĉa je 
vidindaĵoj, ĉu naturaj ĉu homkreitaj. Dum tiu ĉi semajno ni proponos programon kun promenoj en la naturo kaj 
kulturaj ekskursoj al vidindaĵoj konataj kaj malpli konataj je modera distanco de Bouresse. Iujn el la vizitoj 
gvidos Catherine Kremer, kiu estas profesia ĉiĉerono. Retadreso : informoj @ kvinpetalo.org (forlasu la 
spacojn) Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314 Retpaĝaro : http://kvinpetalo.org/ 
 

• de Laura Brazzabeni <laura.brazzabeni@alice.it>    por la 80-a Itala Esperanto-Kongreso 
En Castellaro apud San Remo de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 2013  Kongresa temo: Sin kompreni por sin 

respekti. Por la tuta programo, aligxilo, logxado, ktp. vidu cxe :   kongreso.esperanto.it 
 

• De Luis Cordova <luisesperanto@yahoo.com> KONFERENCO PRI ESPERANTO EN MEKSIKA 
UNIVERSITATO 
Vidu PDF-an dokumenton che: http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2013/02/20130221-
KONFERENCO-PRI-ESPERANTO-EN-MEKSIKA-UNIVERSITATO.pdf  
 

• de Pedro Hernandez <esperantio@ono.com> Kio okazas en Kongolando? 
Por ke vi komprenu kiu estas la situacio en Kongolando, kaj kial mi klopodas helpi la orfejon de Goma, mi 
rekomendas al vi spekti ĉi tiun filmon: 
http://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg&feature=player_embedded#! 
 
Congrès : 

• Sat-Amikaro : 30 mars - 2 avril 2013, 25370 Métabief.  
• Esperanto-France : 8 au 11 mai 2013, Artigues-près-Bordeaux.  
• SAT (internacia) : 28 juillet - 4 août 2013, Madrid.  
• UEA (internacia) : 20 - 27 juillet 2013, Rejkjaviko - Islando.  

 
Hori Jasuo sendis, Paul Signoret aux Robin Beto tradukis. Voir sur le site Espéranto-Indre 
 
Gxis,                                                    Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


